إدارة ميزوري للتعليم االبتدائي والثانوي
مكتب التعليم الخاص  -برنامج الخطوات األولى
المعلومات المالية الخاصة بمشاركة األسرة في تكلفة البرنامج
تاريخ الميالد

اسم الطفل

تاريخ االستكمال

رب األسرة

إرشادات
يلزم تقديم المعلومات المالية لتحديد إن كانت األسرة سوف تدفع رسو ًما شھرية للمشاركة في برنامج "الخطوات األولى" .ويتم تحديد الرسوم الشھرية
على أساس معدل متناقص يُراعي عدد األشخاص في األسرة وإجمالي الدخل المعدل لألسرة .ويبلغ الحد األدنى من الرسوم  ٥دوالرات والحد
األقصى لھا  ١٠٠دوالر شھريًا لألسر المقرر لھا دفع رسوم.
ويتم جمع المعلومات المالية في اجتماعات مناقشة خطة الخدمة األسرية األولية والسنوية ) (IFSPوأي وقت يطرأ فيه تغيير على عدد أفراد األسرة
أو دخلھا .ويتم تقديم نسخة من سياسة نظام مدفوعات برنامج الخطوات األولى لولي األمر قبل جمع المعلومات المالية.
ويتعين على ولي األمر اختيار أحد الخيارات الثالثة الواردة أدناه .ويجب على ولي األمر التوقيع على ھذا النموذج وتأريخه وإعادته لمنسق الخدمة
قبل تحصيل الرسوم الشھرية .وترد أدناه بيانات االتصال الخاصة بمنسق الخدمة.
تأكيد
بعد االطالع على سياسة نظام مدفوعات برنامج الخطوات األولى ،اختر الخيار التالي:
الخيار األول :أؤكد أن طفلي مشمول بتغطية برنامج  HealthNetأو برنامج  Medicaidبوالية ميزوري وأن أسرتي تحصل على مخصصات
بموجب برنامج دخل الضمان اإلضافي ) (SSIأو برنامج البطاقات التموينية أو أن طفلي مسجل لدى إحدى دور الرعاية البديلة.
الخيار الثاني :أؤكد أن معلومات األسرة والدخل دقيقة كما في تاريخ التوقيع.



حجم األسرة )أي عدد أفرادھا(________________________ :

معلومات الدخل )يلزم تحديد "أ" أو "ب"(

أ.

إقرار ضريبي فيدرالي
الحالة العائلية:

أعزب

متزوج ومشارك في اإلقرار الضريبي

رب األسرة

ً
منفصال )يستكمل نموذجين(
متزوج ويقدم إقرارًا ضريبيًا

الدخل اإلجمالي المعدل من اإلقرار الضريبي الفيدرالي _____________________ :دوالر أمريكي

ب.

دخل آخر من مدفوعات بشيكات وخالفه.
دخل سنوي مقدر من مصادر دخل أخرى:

_____________________ دوالر أمريكي

الخيار الثالث :أرفض تقديم المعلومات المالية .أتفھم أن ذلك سيؤدي إلى تحمل الحد األقصى للرسوم الشھرية البالغ  ١٠٠دوالر.
التوقيع
قوتيع يلو األمر

تاريخ توقيع ولي األمر

االسم المطبوع لولي األمر

منسق الخدمة
اسم منسق الخدمة وعنوانه

رقم ھاتف منسق الخدمة

توقيع ممثل الوكالة

تاريخ االستالم من قِبل الوكالة

تُرفق نسخة من سياسة نظام مدفوعات برنامج الخطوات األولى مع ھذا النموذج.
ﻻ ﺗﻘﺑل إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺛﺎﻧوي اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟدﯾن أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻣﯾول اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أو اﻷﺻل اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﻌﻣر أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن اﻟﻘداﻣﻰ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو أي أﺳﺎس آﺧر ﯾﺣظره اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﮭﺎ وأﻧﺷطﺗﮭﺎ .ﯾﻣﻛن إرﺳﺎل اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑراﻣﺞ اﻹدارة وﻣوﻗﻊ اﻟﺧدﻣﺎت واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوانJefferson State Office Building, :
Director of Civil Rights Compliance and MOA Coordinator (Title VI/Title IX/504/ADA/ADAAA/Age Act/GINA/USDA Title VI), 5th Floor, 205 Jefferson Street, P.O
 Box 480, Jefferson City, MO 65102-0480ھﺎﺗف رﻗم  573-526-4757أو رﻗم ﺧدﻣﺔ اﻟﺻم واﻟﺑﻛم  800-735-2966أو إرﺳﺎل ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰ .civilrights@dese.mo.gov
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